اإلستراتيجية اإلعالمية العربية المشتركة في
مكافحة اإلرهاب
محمود الحمدان
باحث إستراتيجي في مجال محاربة اإلرهاب ،األردن

سيماُّفيُّأوقاتُّاألزماتُّوالحروب؛ُّوذلكُّ
عنصراُّ
ُي َعدُُّّاإلعالمُّ
أساسياُّفيُّاإلستراتيجياتُّالعامةُّللدولُّ،والُّ َّ
ًّ
ً
المهمُّفيُّتكوينُّالوعيُّالجماعيُّللمواطنينُّ،وقدرتهُّعلىُّالتأثيرُّواإلقناعُّ.وفيُّالوقتُّالذيُّيواجهُّ
لدورهُّ ُ
أساسيا ُّفي ُّالمواجهةُّ
جزءا ُّ
حربا ُّحقيقية ُّعلى ُّاإلرهاب؛ ُّ ُيصبح ُّاإلع ُ ُّ
ًّ
فيه ُّالعالم ُّالعربي ُّ ً
الم ُّبوسائله ُّالمختلفة ُّ ً
الشاملةُّ ،وعبر ُّوسائل ُّاإلعالم ُّالجديدة ُّعلى ُّنحو ُّخاصُّ ،التي ُّفرضت ُّوجودها ُّعلى ُّحساب ُّوسائل ُّاإلعالمُّ
القديمةُّ .
األهمية
مُّالكبيرُّفيُّتقنياتُّاالتصالُّ،مثلُّ:شبكاتُّالتواصلُّاالجتماعيُّ،والمدوناتُّ
تستغلُّالجماعاتُّاإلرهابيةُّالتقد َ ُّ
المستهدفُّداخلُّ
اإللكترونيةُّ،وتطبيقاتُّالهواتفُّالنقالة؛ُّلتطويرُّ ُخططهاُّاإلعالميةُّ،والوصولُّإلىُّجمهورهاُّ
َ
فإنُّ
التعاطفُّ ،وتجنيد ُّاألعضاء ُّالجددُّ .لذاُّ َّ ُّ ،
ُ
غطاء ُّلكسب ُّ
ًُّ
الدين ُّ
الدول ُّالعربية ُّوخارجهاُّ ً ُّ ،
فضال ُّعن ُّاستخدام ُّ ِّ
إستراتيجية ُّإعالمية ُّعربية ُّقادرة ُّعلى ُّمواجهة ُّتحديات ُّالحاضرُّ ،وتوفيرُّ
ًُّ
يتطلب ُّ
ُ ُّ
ي ُّلهذه ُّالجماعات ُّ
التصد َ ُّ
ِّ
متطلباتُّالمستقبلُّ .
واإلستراتيجيةُّاإلعالميةُّتَ عنيُّ ُخطةُّ ُمحكَ مةُّطويلةُّاألمدُّ،تُ ستخدمُّفيهاُّوسائلُّاإلعالمُّالمناسبةُّ،والرسائلُّ
المرجوةُّ .وتأتي ُّأهمية ُّاإلستراتيجيةُّ
الصحيحةُّ ،والكوادر ُّالمؤهلة ُّفي ُّالوقت ُّالمناسب؛ ُّلتحقيق ُّاألهداف ُّ
َّ
أنُّظاهرةُّاإلرهابُّتُ ِّ
مثلُّإحدىُّأخطرُّالمشكالتُّالتيُّ ُيواجههاُّالعالمُّ
اإلعالميةُّالعربيةُّالمشتركةُّمنُّ ُمنطلقُّ َّ ُّ
تقتصر ُّعلى ُّإزهاق ُّأرواح ُّاألبرياءُّ ،وإلحاقُّ
ُُّ
سيما ُّمع ُّتفاقم ُّالمآسي ُّواألضرار ُّالناتجة ُّعنهُّ ،التي ُّال ُّ
العربيُّ ،وال ُّ َّ
يتعدىُّاألمرُّإلىُّاستهدافُّ ِكياناتُّالدولُّ،والعبثُّبأمنهاُّواستقرارهاُّ،
األضرارُّالفادحةُّبالممتلكاتُّوحسب؛ُّبلُّ َّ
يساعدُّعلىُّ
ُُّ
فإنُّدعمُّالحكوماتُّالعربيةُّلهذهُّاإلستراتيجيةُّ
والقضاءُّعلىُّعواملُّالتنميةُّوالتقدمُّفيهاُّ.لذاُّ َّ ُّ،
ويسهم ُّفي ُّإعداد ُّالكفاءاتُّ
محليا ُّ
نجاحها ُّواستمرارهاُّ ،ويعزِّ ز ُّ ُسمعتها ُّفي ُّمكافحة ُّاإلرهابُّ ،
ودولياُ ُّ ،
ًّ
ًّ
ينعكسُّعلىُّالنجاحُّاألمنيُّ
ُ ُّ
اإلعالميةُّوتأهيلهاُّ،وتطويرُّالمحتوىُّاإلعالميُّالمتعلِّ قُّبمكافحةُّاإلرهابُّ،مماُّ
المدمرة ُّ .
فيُّمواجهةُّهذهُّالظاهرةُّ
ِّ
األسباب
تفرضُّوجودُّإستراتيجيةُّإعالميةُّعربيةُّمشتركةُّفيُّمواجهةُّخطرُّاإلرهابُّ،منها ُّ :
عدةُّ ُ ُّ
هناكُّأسبابُُّّ َّ
رئيساُّفيُّالجهودُّالدوليةُّالمبذولةُّلمكافحةُّالتطرفُّواإلرهابُّ،وردعُّ
جزءاُّ ً
 أنُّاإلعالمُّالعربيُّ،بوصفهُّ ً
وجود ُّإستراتيجية ُّإعالمية ُّعربية ُّتُ سهم ُّفي ُّتعزيز ُّاألمنُّ
َُّ
تهدد ُّاستقرار ُّالعالمُّ ،يتطلَّ ب ُّ
المخاطر ُّالتي ُّ ِّ











تساعد ُّعلى ُّالترويجُّ
ُُّ
تطورةُّ ،
سيما ُّمع ُّتبني ُّالتنظيمات ُّاإلرهابية ُّ ُخ ً
ططا ُّإعالمية ُّ ُم ِّ
والسالمُّ ،وال ُّ َّ
ألفكارهاُّ،وكسبُّالمتعاطفينُّوالموالينُّ،وتجنيدُّالعناصرُّالجديدةُّ .
وضرورةُّلألمنُّالقومي؛ُّفهيُّتُ ساعدُّالدولُّ
ُّ
مكونُُّّأساسيُّفيُّالحكمُّ،
وجودُّإستراتيجيةُّإعالميةُّهوُّ ِّ
وجودُّعالقاتُّقويةُّبينُّوسائلُّ
َُّ
المعاصرةُّ
علىُّتحقيقُّأهدافهاُّوغاياتهاُّ.وتتطلَّ بُّ ُُّ
بيئةُّاإلستراتيجياتُّ ُ
اإلعالمُّوالحكوماتُّفيُّمواجهةُّالمخاطرُّاإلرهابيةُّالمحتملة ُّ .
المتطورة ُّفي ُّتنفيذ ُّالعمليات ُّاإلرهابيةُّ ،والنجاحُّ
بيئة ُّالمعلوماتُّ ،والطرق ُّ
التحوالت ُّالسريعة ُّفي ُّ ُِّ
ِّ
النسبي ُّللجماعات ُّالمتطرفة ُّفي ُّاستغالل ُّاإلنترنت ُّلخدمة ُّأغراضها ُّالخبيثةُّ ،والوصول ُّإلى ُّالجمهورُّ
سالحاُّلدعمُّاألهدافُّ
تستخدمُّاإلعالمُّ
ُ ُّ
موحدةُّ
ًُّ
كلُّذلكُّيتطلَّ بُّ
فيُّدولُّالعالمُّالمختلفة؛ُّ ُّ
ً
إستراتيجيةُّ َّ
المتطرفُّ .
الفكرُّ
الوطنيةُّ،وتنميةُّالوعيُّالعربيُّ،وتجفيفُّمنابعُّ ِ
ِّ
أكثرُّمسؤوليةُّ،
وسائلُّاإلعالمُّعلىُّإعادةُّتقويمُّإبرازهاُّلحوادثُّاإلرهاب؛ُّلتُ صبحُّ َُّ
َُّ
تساعدُّاإلستراتيجيةُّ
ُُّ
جيدُّ،مبنيُّعلىُّالمصداقيةُّ،
ُُّ
الُّتسعىُّإلىُّاإلثارةُّ،والُّ
تساعدُّعلىُّترويجُّالجرائم؛ُّبلُّتتمتعُّبمضمونُُّّ ِّ
بقاُّلماُّيؤكِّ دهُّ
يمارسُّدورهُّفيُّتوعيةُّالجماهيرُّ،ويتكاملُّمعُّدورُّالدولُّفيُّمواجهةُّهذاُّالخطرُّ.وط ً
ُ ُّ
م ُّفإنهُّ
الناس ُّصوتَ ه؛ ُّومن ُّ َث َّ ُّ
سمع ُّ َ ُّ
َ ُّ
فإن ُّاإلرهاب ُّال ُّيهمه ُّعدد ُّالضحايا؛ ُّبل ُّيريد ُّأن ُّ ُي
الخبراء ُّاألمنيونُّ َّ ُّ ،
يستفيد ُّمن ُّ"التغطيات ُّاإلعالمية" ُّغير ُّالمسؤولةُّ ،التي ُّتسعى ُّللسبق ُّالصحفيُّ ،بغض ُّالنظر ُّعنُّ
عواقبهُّوآثارهُّالسلبيةُّ .
ضرورةُُّ ُّالضوء ُّعلى ُّجهود ُّالدول ُّاإلسالمية ُّوالعربية ُّفي ُّمحاربة ُّاإلرهابُّ ،وتجفيف ُّمنابع ُّالفكرُّ
العنفُّ ،وتدعو ُّللتسامحُّ
للدين ُّاإلسالمي ُّالحنيف ُّالتي ُّترفض ُّ ُ
المتطرفُّ ،وتقديم ُّالصورة ُّالصحيحة ُّ ِّ
ِّ
عقلياتُّفاسدةُّ،وقلوبُّقاسيةُّ .
والسالمُّ،معُّالتأكيدُّ َّ ُّ
أنُّاإلرهابُّهوُّنتاجُّ َّ
ضرورةُُُّّبرامجُّالدولُّالعربيةُّفيُّكيفيةُّالتعاملُّمعُّالعائدينُّمنُّالتنظيماتُّاإلرهابيةُّ،وتبنِّ يُّسياساتُّ
تندرجُّتحتُّنطاقُّواسعُّلمكافحةُّالتطرفُّالعنيفُّ،واالستفادةُّمنُّالتجاربُّالمحليةُّوالدوليةُّ
ُ ُّ
إعالميةُّ
فيُّإعادةُّتأهيلهمُّوإدماجهمُّفيُّالمجتمعُّ .

األهداف
تسعىُّاإلستراتيجيةُّالعربيةُّالمشتركةُّلتحسينُّتعاونُّالحكوماتُّالعربيةُّفيُّمواجهةُّخطرُّاإلرهابُّ،وتحقيقُّ
األمنُّالوطنيُّ،علىُّالنحوُّاآلتيُّ :
المضلِّ لةُّالتيُّتُ مارسهاُّالتنظيماتُّاإلرهابيةُّ،واعتمادُّ
 توحيدُّجهودُّاإلعالمُّالعربيُّفيُّ
التصديُّللدعايةُّ ُ
ِّ
تشارك ُّفيه ُّالحكومات ُّالعربيةُّ ،وتتعاونُّ
ُ ُّ
نهج ُّواضح ُّيهتمُّ ُّبالجوانب ُّالدينية ُّواإلنسانية ُّواالجتماعيةُّ ،
فضال ُّعن ُّاالستفادة ُّمن ُّجهود ُّالقطاع ُّالخاصُّ
معه ُّالمنظمات ُّالدولية ُّواإلقليمية ُّذات ُّالصلةُّ ً ُّ ،
والمجتمعُّالمدنيُّفيُّهذاُّالمجالُّ .
 إعدادُّالبرامجُّوالخططُّالمدروسة؛ُّلتوعيةُّالرأيُّالعامُّالعربيُّبخطرُّاإلرهابُّ،وسعيهُّالحثيثُّلتخريبُّ
ويناهضُّ
ُ ُّ
م ُّتكوين ُّرأي ُّعام ُّيدعم ُّالترابط ُّالعربيُّ ،
العقولُّ ،وترويع ُّاآلمنينُّ ،ونشر ُّالفوضىُّ ،ومن ُّ َث َّ ُّ
التطرفُّبجميعُّأشكالهُّ .
 تعزيزُّالوحدةُّالوطنيةُّالتيُّيسعىُّالفكرُّاإلرهابيُّلتفكيكهاُّوهدمهاُّ،وإطالعُّالمواطنُّالعربيُّعلىُّماُّ
حاكُّلهُّمنُّأعمالُّتخريبيةُّ،ومعرفةُّنتائجهاُّالوخيمةُّعلىُّالفردُّوالمجتمعُّ .
ُي ُ ُّ










تبادل ُّالخبرات ُّلحماية ُّاألطفال ُّوالمراهقين ُّمن ُّمخاطر ُّالتقنيات ُّالحديثةُّ ،وإمكانية ُّوصول ُّاإلرهابيينُّ
سيما ُّاأللعاب ُّاإللكترونيةُّ ،ومواقع ُّالتواصل ُّاالجتماعيُّ ،وكيفيةُّ
إليهم ُّعبر ُّهذه ُّالتقنياتُّ ،وال ُّ َّ
االستخدامُّاإليجابيُّلهاُّ .
الغلوُّ
َُّّ
وترفضُّ
ُ ُّ
العنفُّواإلرهابُّ،
تنبذُّ َُّّ
إظهارُّالصورةُّالحقيقيةُّللدينُّاإلسالميُّالحنيفُّ،التيُّ ُُّ
كلُّأشكالُّ ُ
اآلخرُّ .
والتطرفُّ،وتدعوُّإلىُّالتسامحُّوالتآخيُّوالتعايشُّمعُّ َ
تعزيزُّالتفاعلُّبينُّالمؤسساتُّاإلعالميةُّالعربيةُّالمعنيةُّ،وبناءُّفهمُّمشتركُّلمصادرُّالتهديدُّاإلرهابيةُّ
سيماُّالتهديداتُّغيرُّالتقليديةُّ،مثلُّ:حروبُّالجيلُّالخامسُّ،والحروبُّ
المحتملةُّ،ودراسةُّتأثيراتهاُّ،والُّ َّ
أحدُّأخطرُّالتهديداتُّلألمنُّالوطنيُّللدولُّفيُّالقرنُّالحاديُّ
السيبرانيةُّعلىُّنحوُُّّخاصُّ،التيُّأصبحتُّ َُّ
والعشرينُّ .
إنشاء ُّقنوات ُّفضائيةُّ ،وتبنِّ ي ُّمبادرات ُّوشراكات ُّإستراتيجية؛ ُّوتفعيل ُّالتعاون ُّبين ُّاإلعالم ُّالرسمي ُّوُّ
الخاص ُّوأدواته ُّفي ُّمراقبةُّ
ِّ ُّ
الخاص ُّفي ُّمحاربة ُّالتنظيمات ُّاإلرهابيةُّ ،واالستفادة ُّمن ُّخبرات ُّالقطاع ُّ
ِّ ُّ
وسائلُّاإلعالمُّاالجتماعيةُّ،وتتبعُّالقضاياُّالمثارةُّفيُّشبكاتُّاإلنترنتُّ،ووضعُّخططُّإعالميةُّاستباقيةُّ
لمواجهةُّهذهُّالمخاطرُّ .
التنسيق ُّمع ُّالمؤسسات ُّالتعليمية ُّفي ُّتوعية ُّالشباب ُّبمخاطر ُّالتطرفُّ ،ووضع ُّالبرامج ُّالهادفة ُّإلىُّ
تعزيز ُّقيم ُّالتسامحُّ ،وإيجاد ُّمساحات ُّآمنة ُّلمشاركة ُّالشباب ُّمخاوفهمُّ ،ومناقشة ُّالقضايا ُّالمتعلِّ قةُّ
بالتطرفُّواإلرهابُّ .

المعوقات
ِّ
المعوقاتُّأمامُّتنفيذُّاإلستراتيجيةُّالعربيةُّالمشتركة ُّ :
منُّ
ِّ
.1

.2
.3
.4
.5
.6

وعمليا ُّلمواجهة ُّالسياسات ُّاإلعالمية ُّللتنظيمات ُّاإلرهابيةُّ،
علميا ُّ
الف َرق ُّاإلعالمية ُّالمؤهلة ُّ
نقص ُّ ِ
ًّ
ًّ
إضافة ُّلنقصُّ
ًُّ
أفواجا ُّعديدة ُّفي ُّالتخصصات ُّاإلعالمية ُّالمختلفةُّ ،
تخرج ُّ
ً
على ُّالرغم ُّمن ُّوجود ُّكليات ُّ ِّ
المتخصصةُّفيُّهذاُّالمجالُّ .
الف َرقُّالفنيةُّ
ِ
ِّ
الخاصُّوالحكوميُّ،وضعفُّ
ِّ ُّ
ضعفُّالتنسيقُّبينُّاألجهزةُّاإلعالميةُّالعربيةُّ،وغيابُّالتعاونُّبينُّاإلعالمُّ
التنسيقُّبينُّالمؤسساتُّالحكوميةُّنفسهاُّفيُّمواجهةُّخطرُّاإلرهاب ُّ .
مشاكلُّ
َُّ
ثُّ
حد ُ ُّ
عدمُّالمواءمةُّبينُّالخطابُّاإلعالميُّالعربيُّالرسميُّأحيانً اُّواإلعالمُّغيرُّالرسمي؛ُّمماُّ ُي ِ
الخاصةُّ .
فيُّالمواقفُّ،وبروزُّاإلعالميينُّأصحابُّالتوجهاتُّ
َّ
وقوع ُّخالفات ُّسياسية ُّبين ُّالحكومات ُّالعربية ُّفي ُّبعض ُّاألوقات؛ ُّتعوق ُّالتعاون ُّبين ُّاألجهزةُّ
فضالُّعنُّغيابُّسياسةُّ ُعلياُّتلتزمُّبإعالمُّمسؤولُّومهنيُّفيُّمواجهةُّالظاهرةُّ .
اإلعالميةُّ ً ُّ،
غياب ُّاألسلوب ُّالعلميُّفي ُّالتعامل ُّمع ُّالجمهورُّ ،وإهمال ُّمخرجات ُّالدراسات ُّالتي ُّ ُأجريت ُّفي ُّمراكزُّ
سيماُّدراساتُّالرأيُّالعامُّ،ومتطلباتُّالجمهورُّ .
األبحاثُّالمستقلةُّ،والُّ َّ
زيادة ُّتأثير ُّالفضائياتُّ ،وشبكات ُّالتواصل ُّاالجتماعي ُّفي ُّالمجتمعات ُّالعربية ُّورؤيتها ُّللتنظيماتُّ
نتيجةُّلعدمُّدعمُّالمؤسساتُّاإلعالميةُّالوطنيةُّ،وتعزيزُّقدرتهاُّعلىُّالتنافسُّفيُّالسوقُّ
ًُّ
اإلرهابية؛ُّ
اإلعالميةُّالمفتوحةُّ .

وسائل التنفيذ
وجودُّاآلتي ُّ :
َُّ
ردعُّالمخاطرُّالمرتبطةُّبالتنظيماتُّاإلرهابيةُّ
يتطلَّ بُّ ُ ُّ
o
o

o

o

o

إنشاء ُّمنظومة ُّإعالمية ُّفاعلة ُّعلى ُّالمستويات ُّاإلستراتيجية ُّوالعملياتية ُّوالتعبويةُّ ،وتعزيز ُّالتبادلُّ
اإلعالميُّبينُّالدولُّالعربية؛ُّإليجادُّرؤيةُّعربيةُّمشتركةُّتجاهُّاألحداثُّوالقضاياُّاإلرهابيةُّ .
ومدركة ُّألهداف ُّرسالتهاُّ
إعداد ُّ ِف َرق ُّإعالمية ُّعربية ُّمؤهلةُّ ،قادرة ُّعلى ُّالتعامل ُّمع ُّتقنيات ُّالعصرُ ُّ ،
لتحقيقُّأهدافُّاإلستراتيجيةُّ،وفتحُّقنواتُّاتصالُّمعُّالمؤسساتُّاإلعالميةُّالعربيةُّللوصولُّإلىُّفهمُُّّ
مشتركُّلكيفيةُّمواجهةُّمخاطرُّاإلرهابُّ .
تحليل ُّالمحتويات ُّاإلعالمية ُّللتنظيمات ُّاإلرهابية ُّفي ُّالمواقع ُّاإلعالمية ُّالتابعة ُّلهاُّ ،واإلسهام ُّفيُّ
إعدادُّشبكةُّإنذارُّمبكر؛ُّتُ ساعدُّعلىُّمعرفةُّالتهديداتُّالمحتملةُّ،وتحديدُّخصائصهاُّوصفاتهاُّ،والحدُُّّ
منُّتأثيراتهاُّ .
متخصص؛ُّيتولَّ ىُّتقويمُّ"التغطياتُّاإلعالمية"ُّالمتعلِّ قةُّباإلرهابُّ،وتنظيمُّالبرامجُّاإلخباريةُّ
إنشاءُّ ِكيانُّ
ِّ
ينسجم ُّمع ُّالمصالح ُّاإلستراتيجية ُّللدول ُّالعربيةُّ ،مع ُّقدرة ُّهذه ُّالجهة ُّعلى ُّترجمةُّ
ُ ُّ
وإدارتهاُّ ،بما ُّ
متطورةُّ .
توجيهاتُّالقياداتُّالعربيةُّإلىُّسياساتُّإعالميةُّ
ِّ
تكثيفُّالبرامجُّوالندواتُّاإلعالميةُّداخلُّالوطنُّالعربيُّوخارجهُّ،والتنسيقُّمعُّالمؤسساتُّاإلعالميةُّ
األجنبية؛ ُّإلبراز ُّالصورة ُّالحقيقية ُّلإلسالمُّ ،التي ُّتدعو ُّإلى ُّالمحبة ُّوالسالمُّ ،واالرتقاء ُّبالعالقاتُّ
اإلنسانيةُّبينُّاألفرادُّواألممُّوالشعوبُّ .

وفي الختام
قُّالعالمُّبصفةُّعامةُّ،والدولُّالعربيةُّبصفةُّخاصةُّ،
تؤر ُ ُّ
أنُّظاهرةُّاإلرهابُّمنُّ ِّ ُّ
الُّشكُّفيُّ َّ ُّ
أهمُّالمشكالتُّالتيُّ ِّ
ل ُّبمفردها ُّقادرةًُّ ُّعلى ُّمواجهتهاُّ .ولدور ُّاإلعالمُّ ،بوصفهُّ
وقد ُّاستفحلت ُّهذه ُّالظاهرة ُّبدرجة ُّلم ُّتَ ُعدُِّ ُّالدو ُُّ
موحدةُّ ،الُّ
ُّ
ودولياُّ ،باتت ُّهناك ُّ
محليا ُّ
مهما ُّفي ُّمواجهة ُّهذا ُّالخطرُّ ،
ضرورة ُّلتفعيل ُّإستراتيجية ُّعربية ُّ َّ
ًّ
ًّ
سالحا ُّ ًّ
ً
ةُّفيُّمكافحتهُّ،وتفنيدُّمزاعمهُّوأباطيلهُّ،
عملي ًُّ
خطواتُّ
ُّ
خذُّ
تقتصرُّعلىُّالتنديدُّباإلرهابُّوإدانتهُّوحسب؛ُّبلُّتتَّ ُُّ
َّ
متخصصون ُّمع ُّضرورة ُّدعم ُّالحكومات ُّالعربية ُّلهاُّ ،وإزالةُّ
مؤهلون ُّ
ُُّ
ِّ
ويديرها ُّ َّ
تعتمد ُّعلى ُّ ُأسس ُّعلميةُ ُّ ،
تعترضهاُّ .
ُ
المعوقاتُّالتيُّ
ِّ

